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Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení. 

SR pověřila Libora Nejedlého jako pastoračního pracovníka ve sboru ve 
Valašském Meziříčí na rok 2022. 

SR s vděčností schválila žádost Ivana Ryšavého o obnovení způsobilosti 
k ordinované službě.  

Dne 18.1. se uskutečnilo online setkání pro seniory a seniorátní kurá-
tory ČCE. 

SV souhlasí s tím, aby všechny dokumenty, u kterých je to možné, byly 
zasílány ve formě skenů. Jedná se o veškeré interní dokumenty 
s výjimkou dokumentů týkajících se povolávání kazatelů, kupních smluv 
a veškerých dokumentů vyžadujících úředně ověřené podpisy.  
K této problematice zaslal Michal Vogl všem sborům e-mail s podrobný-
mi instrukcemi. (21.1.) 
 
Dne 23.1. se konalo pověření staršovstva v Uherském Hradišti seniorát-
ním kurátorem Ludvíkem Pastyříkem. Bratr Pastyřík v brzké době pověří 
i staršovstvo na Rusavě. 
 
SV projednal možnosti, jak naložit s prostředky z darů od partnerského 
děkanátu Sulzbach-Rosenberg. 
 
SV bere s vděčností na vědomí rozhodnutí Hany Zbránkové vést nadále 
účetnictví VMS. 
 
SV vzal  na vědomí, že od 1.2. se administrátorem sboru v Hodoníně sta-
ne Petr Kulík. 
 
SV souhlasil s darovací smlouvou sboru v Hošťálkové, který převádí po-
zemek hřbitova na obec Hošťálková. 
 
SV souhlasí s udělením dispenze pro Drahomíru Pečeňovou a Jiřího 
Maliňáka pro nadcházející volby do staršovstva ve sboru v Jasenné. 
 
SV doporučuje Janu Peřtovou, pastorační pracovnici ve Stříteži, k já-
henské praxi.  
 
SV s radostí bere na vědomí zvolení Petry Havelkové za kurátorku ve 
sboru na Vsetíně, Dolní sbor. 

SV se zabýval aktuální situací sborů i kazatelů a kazatelek našeho seni-
orátu. 
 
SV bere na vědomí přípravy prezenčního setkání učitelů NŠ, kterých se 
ujala Jaroslava Michnová. 

               Pokračování na druhé straně. 
 

 

Úkoly pro nejbližší období: 
 

Přejeme vám hodně trpělivosti při vypl-

ňování Evidenčních dotazníků a při pří-

pravách Výročních sborových shromáž-

dění. 

Prosíme vás, nezapomeňte, že všichni 

zaměstnanci ČCE mají až do odvolání 

povinnost se dvakrát týdně testovat na 

covid-19. 

Jako přehled o celocírkevních i seniorát-

ních sbírkách a dalších platbách využijte 

tabulku, kterou poslal na sbory bratr 

senior.  

Připomínáme celocírkevní sbírku na 

křesťanskou službu, kterou je třeba od-

vést do konce února. 

  

Mou cestu v rukou máš,  
jdu s důvěrou,  

neselže láska tvá,  
jdu s důvěrou.   

(Evangelický zpěvník 719) 



2022 
SV s radostí uvítal zvolení nového SOMu.  

Volba proběhla dne 14.1. ve sboru na Vsetíně, Horní sbor. 

Členy SOMu pro další období jsou: Anežka Hellerová 

(Valašské Meziříčí), Ondřej Zeman (Zlín), Jan Pončík (Vsetín 

HS), Martina Ovesná (Kateřinice), Jan Tkáčik (Valašské Mezi-

říčí), Lenka Světinská (Huslenky). Náhradníky jsou: Ondřej 

Bartoň (Růžďka), Pavel Novák (Růžďka), Adéla Bajzová 

(Střítež). 

Materiály pro příští zasedání SV je třeba zaslat do 14.2. na 

adresu:  

Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,  

nebo na email: michal.vogl@seznam.cz 

Zasedání SV se uskuteční 21.2. od 16.30 hodin. 

 

 

Kontakty 

Seniorátní výbor Východomoravského 
seniorátu ČCE, Jana Blahoslava 419,  

686 01 Uherské Hradiště  
 

senior: 
Michal Vogl, michal.vogl@seznam.cz, 

tel. 734 262 372 
  

seniorátní kurátor: 
Ludvík Pastyřík, ludpas@post.cz, 

tel. 605 905 105  
 

seniorátní účetní: 
Hana Zbránková,  

Hana_Zbrankova@seznam.cz 
tel. 605 465 545 

seniorátní pastorační pracovník: 
Pavel Balusek, pbalusek@seznam.cz 

tel. 731 193 330 (CMS) 
 

seniorátní farářka: 
Jaroslava Michnová, 

michnova.jaroslava@gmail.com 
tel. 777 093 564 (CMS) 

Kalendář seniorátních  
a celocírkevních akcí  

na rok 2022: 

20.3.  Pověření členů SV  
          (Uherské Hradiště) 

24.4.  Presbyterní konference  
          (Zádveřice)  

30.4.   Setkání učitelek a učitelů NŠ  
           (Zlín) 

19. — 21.5.  Synod ČCE (Praha) 

12.6.   Seniorátní evangelická  
           neděle 

19.6.   Jeronýmova jednota                 
            (Huslenky) 

23.–25. 9.   Sjezd (nejen) evangelické  
                  mládeže (Ostrava) 

2.10.   Setkání kurátorů  
            a místokurátorů 

 Modlitba z Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.) 

Pane, tys nás vyvedl z temnoty k Ježíši a rozsvítil jsi v našem životě hvězdu 
naděje. Pomoz nám, abychom byli jednotní v odhodlání uskutečňovat tvou 
vládu lásky, spravedlnosti a míru, a tak byli světlem naděje pro všechny, kdo 
žijí v temnotě zoufalství a zklamání. Vezmi nás za ruku, Pane, abychom tě 
mohli vidět ve svém každodenním životě. Když tě následujeme, odstraň náš 
strach a úzkost. Osviť nás svým světlem a zapal naše srdce, aby nás tvá lás-
ka zahrnula teplem. Pozvedni nás k sobě – ty, který jsi sám sebe pro nás 
zmařil, a pomoz nám, abychom svým životem oslavovali tebe: Otce, Syna i 
Ducha Svatého. Amen. 


